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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

  
s montážou

 
s montážou

560 €
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560 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

470 € 047  €
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Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,

zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov

a striech), žľaby, odkvapy, 
komíny, hromozvody.
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V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,

retiazkových žalúzií ISSO a DPH,  likvidácie starých okien.

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87
fax:
055/728 87 82

ZÁRUKA na okná 5 rokovakcie   sa nekombinujú

Brugmann
SALAMANDER

430€
REHAU

554€

Brugmann
SALAMANDER

340€
REHAU

435€

Brugmann
SALAMANDER

470€
REHAU

570€
Brugmann
SALAMANDER

390€
REHAU

488,50€ AKCIAAKCIA

AKCIA
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e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78
KOŠICE
055/685 57 87

Slovenský
výrobca

- %-30%
AKCIA
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25611-ročné skúsenosti

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

SKLADOVANIE
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www.regionpress.sk
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MY OSLAVUJEME, 
VY DOSTANETE DARČEK!

Poistite sa u nás až s 30 % zľavou* 
a všetko zlé sa s nami na dobré obráti.

* Bližšie informácie o poistných produktoch, na ktoré sa zľava vzťahuje, 
a podmienkach jej získania sú dostupné na webovej stránke spoločnosti 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, www.koop.sk, 
a v ktorejkoľvek jej pobočke.

KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd   1 23.09.20   16:45
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KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Němcovej 30 
KOŠIce

Každý týždeň: 
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
novce, Košice II, Myslava, Košice II, 
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Koši-
ce II, Šaca, Košice II, Západ, Košice 
III, Dargovských hrdinov, Košice III, 
Košická Nová Ves, Košice IV, Bar-
ca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad 
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske 

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Radovan Bezecný  0907 779 011

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
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západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (83.740 domácností)
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Stavebná spoločnosť HC&C s.r.o. ponúka

KOMPLEXNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
VŠETKÉHO DRUHU

profesionálny prístup, odborné riešenia
a kvalitný pracovný tím za rozumné ceny.

Kontakt:  +421 907 945 121  kelbel.k@hcac.sk
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NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO

0905 694 993  |  www.drevoplast.eu
drevoplast@drevoplast.eu

66
-0

09
9

interiérové
vchodové

Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

garážové
brány

sieťky žalúzie

dvere
okná
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Rekonštrukcie
bytov, domov, 0910 433 877

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk
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Kosenie a upratovanie pozemkov a záhrad
Výrub stromov  ¦  Strihanie živých plotov

Odvoz odpadu  ¦  0940 375 882
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Kúpim GARÁŽ v Košiciach
Platba v hotovosti 0949 854 569
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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie ¦ Maľovanie ¦ 0909 103 422
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ZÁHRADNÉ ZEMNÉ PRÁCE
strojom Kubota B1220 oranie - rotavátor
0902 123 859  ¦  www.miniku.sk
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá
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20DROBNÉ
údržbárske

PRÁCE0949 707 583

vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, obklady, dlažby,
sadrokartónové podhľady a priečky, omietky, maľby,
zateplenie rodinných domov, oporné múry

REKONŠTRUKCIE bytových jadier
STAVBY rodinných domov na kľúč

AKCIA
Bezpečnostné
dvere ZDARMA
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Keď zlyháva demokracia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň 
roku 1989, ako účastníkovi demon-
štrácií na plných námestiach, že po 
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o 
zlyhávajúcej demokracii. 

S výnimkou jednej či dvoch krátkych 
epizód tu všetky doterajšie vlády demok-
raciu rozkladali od základov, vymenili si 
ju za partokraciu alebo bez okolkov obno-
vili iba naoko po revolúcii (prevrate) zru-
šený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe 
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a 
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo po-
kojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali 
vysokou schopnosťou tolerancie na roz-
diel od buričstva, fanatizmu a extrému.

Prišla však pandémia a s ňou odchá-
dzajú posledné markantné znaky demo-
kratického antisystému. Demokracia je 
totiž podriadenie sa vášní delegovanej 
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti 
naopak, vášne si z občanmi delegova-
nej väčšinovej moci robia rohožku pred 
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené 
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy. 
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré 
platili vždy a ani len nevstupujú do plat-
nosti pravidlá, ktoré prijíma každá de-
mokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj 
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsme-
chu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej 
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva 
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú 
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cie-
ľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného 
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by 
v takej situácii do rán vkladal ložiská 
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú 
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno. 
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyháva-
jú jej normy a princípi a niekto si myslí, 
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ti-
cho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a 
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má 
prostriedky, ako sa navrátiť do normá-
lu. V zákonoch, v ústave, v mocenských 
zložkách, v orgánoch činných v trestnom 
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby 
ich začala uplatňovať.

„Demokracia je umenie držať pra-
vidlá na uzde, aby nás ne-
museli držať na uzde iní.“ 
—  Georges Clemenceau 
francúzsky politik 1841 - 
1929.

Treba sa nám vrátiť 
pár krokov späť, iba-
že neviem - koľko! 
Všetko dobré - 
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mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie
ZDARMA

zameranie
ZDARMA

v ponuke aj
INTERIÉROVÉ

DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0917 56 36 12
0911 60 20 40

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge        všetky dvere SKLADOM

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.
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1PRE BYT. SPOLOČENSTVÁ AJ NA SPLÁTKY - DOHODOU

0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

ČISTÉ STENY - ZDRAVÝ ŽIVOT

MALIARSKÝ SERVIS30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu
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JESENNÁ AKCIA

Z a v o l a j t e  n á m  n a  b e z p l a t n ú  l i n k u  0800 500 535
Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o.  |  www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

-20%
Kompletné práce
- aj výkopy
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Bezplatná obhliadka
a nacenenie

ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode

ZDARMA

Využite zľavy až do výšky

pri celom žulovom komplete

za 8 až 14 dní 

na kľúč

BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLAŽBY 
 OMIETKY  MAĽBY  ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
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www.facebook.com/V.Skrivanek37
-0

01
0

STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena 

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130

www.qualident.sk
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 Pečatenie zubov
Pečatenie je jedna z moderných          
a efektívnych metód primárnej 
prevencie poškodenia mliečnych        
a predovšetkým trvalých zubov zub- 
ným kazom. Presnejšie povedané, 
jedná sa o pečatenie fisúr – rýh 
nachádzajúcich sa na stoličkách         
a črenových zuboch. Malý priemer      
a hlboké uloženie niektorých fisúr 
znemožňuje ich dokonalé vyčistenie 
zubnou kefkou a preto sa stávajú 
vstupnou bránou pre vznik zubného 
kazu. Podstatou pečatenia je vytvo- 
renie mechanickej bariéry proti 
pôsobeniu baktérií v hlbokom 
ryhovom systéme zuba. Vykonáva sa 
priebežne s postupným prerezáva-
ním sa jednotlivých mliečnych             
a trvalých zubov, najčastejšie od 
šiesteho roku dieťaťa. Aby sa pre- 
dišlo prekrytiu skrytého zubného 
kazu dentálnym pečatidlom, odporú- 
ča sa zapečatiť ryhy molárov a pre- 
molárov čo najskôr po ich prerezaní, 
maximálne do šiestich mesiacov.       
Z tohto dôvodu sú pravidelné preven- 
tívne prehliadky aspoň dvakrát ročne 
nevyhnutné na to, aby zubný lekár 
vedel objektívne posúdiť potrebu        
a prognózu pečatenia. Žiaľ, nezriedka 
sa stretávam s prípadmi, že do 
ambulancie prídu rodičia s dieťaťom 
s požiadavkou pečatenia zubov,         
no pri prehliadke chrupu zistím,        
že trvalé zuby sú už poškodené 
zubným kazom. V tomto prípade        
je pečatenie už absolútne nevhodné.    
Aj preto je dodržanie intervalov pre 
preventívne návštevy ambulancie 
mimoriadne dôležité. Samotný výkon 
je rýchly, neinvazívny a nebolestivý. 
Napriek tomu, že u nás nie je hradený 
zdravotnou poisťovňou, oproti terapii 
je tento zákrok finančne nenáročný.

ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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0905 611 093

ŽALÚZIE
a SIETE

JESENNÁ
KCIA A

-40%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

www.regionpress.sk

Informácia prišla z Českej republiky, ale 
signály začínajú naznačovať, že ide o 
všeobecný nadnárodný trend.

V Česku od začiatku leta stúpa počet 
záujemcov o kúpu chát či chalúp. Kvôli ras-
tu cien ľudia skúšajú financovať nákup hy-
potékami, banky však pokryjú maximálne 
70 percent ceny a nie každú chatu navyše 
prijmú do zástavy.

Pandémia oživila chalupárske gény. 
Predaj domčekov rastie, rýchlo miznú aj 
prenájmy chalúp a chát. V medziročnom 
porovnaní je po chatách a chalupách výraz-
ne väčší dopyt. Oproti vlaňajšiemu máju vy-
hľadávalo priamo chaty a chalupy celkovo 
o 47 percent užívateľov viac.Väčšina ľudí sa 
pripravuje na dlhodobejšie trávenia dovole-
niek na domácom území, ale je aj množstvo 
takých, ktorí utekajú z veľkých aglomerácií 
za bezpečím dostatočnej izolácie, kde nie 
sú hypermarkety, nákupné centrá, nočný 
zábavný priemysel a tranzitné masy ľudí. 
Nehnuteľnosti sa v drvivej väčšine prípa-
dov ponúkajú v dobrom stave a možno ich 
teda hneď bez ďalších väčších úprav začať 
využívať. Ich mediánová cena však za pár 
týždňov stúpla až o 30 percent, v niektorých 
odľahlých lokalitách až o 40 percent.

Pud sebazáchovy núti ľudí uťahovať sa 
do izolácie najmä v čase, keď vnímajú, ako 
nezodpovedne sa mnohí z nás voči epidé-
mii správajú. Na druhej strane, pomalý a dl-
horočný trend inklinácie k zdravému životu 
sa urýchlil a preto operatívne zuareagoval 
aj realitný trh. Napokon aj grafy chorob-
nosti a mapy nákaz ukazujú, že najlepšiu 
ochranu proti ochoreniu poskytujú odľah-
lé usadlosti, kde prakticky človek nemusí 
prísť do žiadneho neželaného kontaktu. Ak 
patríte medzi tých, ktorí nevyhnutne nepo-
trebujú k životu večerné párty, diskotéky 
a neustále prechádzky v nákupných cen-
trách, neváhajte, kým je ešte čas a ceny ako 
- tak prijateľné.

Ceny odľahlejších 
nehnuteľností stúpajú

» red
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Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

Plastové oKná a dvere
drevené a hliníKové

oKná
servis a oPrava oKien

ZĽAVA -45%

- exteriérové žalÚZie, roletY
- Predaj ParaPetných dosieK 
- ZasKlievanie balKónov 
- siete Proti hmYZu, žalÚZie 
- garážové bránY
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne firmy
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Okamžitý
výkup

vášho bytu!
Alebo viete o niekom

vo Vašom okolí,
kto predáva byt?

ozvite sa.

Okamžitá odmena
za tip až 1650 eur!

0904 074 399
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena
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autoservis

pneuservis

pieskovanie

RM - Car Servis. s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
0948 204 570   I   rm.car.servis@atlas.sk

RM Car servis
Antikorózne centrum

BEŽNÁ CENA 30€
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» DIAGNOSTIKA TRVÁ CCA 60 MINÚT A KLIENT JE IHNEĎ
   OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI
» DIAGNOSTIKA JE VHODNÁ AJ PRE DETI A SENIOROV
» ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH
   ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

w w w . d i a g n o s t i k a . e s t r a n k y . s k

0917 682 729
AKCIA 10€

VYKONÁVA PROFESIONÁL S VYŠE 12 r. SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI
BIO-DIAGNOSTIKY A PRÍRODNEJ LIEČBY TELA V SR aj V ZAHRANIČÍ

BIO DIAGNOSTIKA
VYŠETRENIE CELÉHO TELA
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
4 izbový byt

Košice –NAD JAZEROM
Najnižšie podanie: 99 900,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 29.10.2020 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Kongresová miestnosť Aula A. Einsteina, 
1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova 
č. 27, 040 01 Košice.
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR

Predmet dražby: 4 - izbový byt  o výmere 78,76 m2, na ul. Ladožská 3 v 
meste Košice. Byt č. 9 , 4.p., vchod: 3, v bytovom dome Ladožská 1,2,3,4,5,6 
súpisné č. 1437, postavenom na parcelách registra „C“ evidovaných na 
katastrálnej mape pod parcelným č. 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu súpisné č. 1437 o veľkosti 84/10000. Predmet dražby je evidovaný na 
LV č. 13299, k.ú. Jazero. 

Kontakt: 02/32202724, 0911833859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz  -  18,51 €/m2 s DPH  AKCIA -20%

Ultralight 2/10 číra  -  7,94 €/m2 s DPH  AKCIA -30%

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SR
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41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Hubert de Luxe   5.10-11.10 3,79 € SK 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Banány    5.10-11.10 0,75 € * 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Nutella    5.10-11.10 3,99 € * 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Kuracie prsé rezne  5.10-11.10 9,99 € * 1

41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Kelt 1,5L    5.10-11.10 0,95 € SK 10
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Gouda syr    5.10-11.10 1,19 € * 13

41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Gel na pranie-OMO 5.10-11.10 9,99 € * 1

Nutella  

399

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

5.99*

075

-41%
kg

1.29

Banány

CHLADENÉ

• var�ý typ B – pr�lohové 179

5 kg balenie

(1 kg = 0,36)

• bez kost�, v celku
499

-16%
cena za 1 kg

5.99

CHLADENÉ

319

-40%
cena za 1 kg

5.39
Kuracie prsné rezne

• rôzne druhy

025

-35%

(100 g = 0,17)

145 g

0.39*

013

-31%

(100 g = 0,33)

40 g

0.19

  
• rôzne druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

• jemne sýtená/sýtená

 

-31%
40 g40 g

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 5. 10. 
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379

-43%

(1 l = 5,05)

0,75 l

6.69*

Hubert de Luxe
• doux/rosé

Gél  
na pranie
• rôzne druhy
• v ponuke  

aj Prášok  
na pranie  
7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 pranie = 0,10/ 
1 l = 2,00)

5 l

-40%
cena za 1 kg

Camembert   
• 4 kusy 299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

• rôzne druhy

299

12 x 100 g

(1 kg = 2,49)

1 200 g

CHLADENÉ

539

-29%

(1 l = 7,70)

0,7 l

7.69*

Kelt 10°   
• svetlé výčapné pivo

095

-31%

(1 l = 0,63)

1,5 l

1.39

Gouda
• st�úhaná119

-25%

(100 g = 0,60)

200 g

1.59

zrejúca 

199

Supercena

(1 l = 2,65)

750 ml

• rôzne druhy

40 %  
alkoholu

 
... a mnoho ďalších výrobkov na 

TENTO TÝŽDEŇ

OD PONDELKA 
DO NEDELE

5. 10. - 11. 10.
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

Alžbetina 30  ¦  KošiceAlžbetina 30  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

SUPER
AKCIA

na vchodové dvere
s bezpečnostným

kovaním

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |
pri objednávke do konca októbra

ká nerezová rúra Elektrelektric olux

590€
Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

V cene okien je zahrnuté:

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,

retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

Bližšie informácie v predajni

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA
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KVETY
Popradská 28C, KE

Novootvorená predajňa

Donáška kytíc a vencov do 1 hod.

 www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904

KYTICE, DARČEKY, VENCE, KAHANCE,

SPOMIENKOVÉ VENČEKY A IKEBANY

Amfiteáter  smer  KVP,  parkovanie vo dvore
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• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií 
   vrátane 3-D počítačového tomografu a dentálneho mikroskopu

“All-on-four” (všetko na štyroch) je populárna
metóda implantácie zubov, v ktorej sú

implantované štyri implantáty do čeľustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ako bežné implantáty. Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubných náhrad pevne držia v ústach a zvyšujú
spokojnosť a komfort pacientov.

Výhody:
• možnosť využiť Vašu
súčasnú protézu
• bezbolestná aplikácia
bez chirurgických rezov
• minimum kontraindikácií
• rýchle vhojenie
miniimplantátov
• možnosť okamžitého
zaťaženia

Implantáty All-on-4®

Pracujeme so všetkými typmi implantátov.
Ponúkame viacero možností náhrady zubov.HAPPYDENT, s.r.o.

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

V OBLASTI

IMPLANTOLÓGIE

0940 123 555  |  info@stomatologiaaupark.sk

www.stomatologiaaupark.sk

Nájdete nás

4. poschodie
/Medicínske centrum/

V obchodoch a obchodných domoch sú od 
1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od-
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan-
démiou nového koronavírusu.

Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť 
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v 
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men-
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej 
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť, 
sú rúška povinné všade.

Školáci a študenti druhého stupňa základ-
ných škôl a na stredných školách budú musieť 
aj naďalej nosiť rúška. 

Nosenie rúška by malo byť samozrejmos-
ťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia. 

Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádz-
ku. Platiť bude desať štvorcových metrov na 
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať za-
mestnanci obchodu či obchodného domu pri 
vstupe.

Hromadné podujatia budú od októbra za-
kázané. Výnimkou budú obrady sobášov, poh-
rebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci, 
či podujatia, kde budú všetci negatívne otesto-
vaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín. 

Zastavujú sa športové, kultúrne či firem-
né podujatia, ale aj omše. Organizovanie ro-
dinných osláv sa neodporúča.

V prípade konania podujatia musí byť spl-
nená aj podmienka, že musí byť hygienikom na-
hlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním. 

V obchodoch a obchodných domoch bude 
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť 

bude desať štvorcových metrov na zákazní-
ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky 
verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet 
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť 
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých 
prevádzok.

Prevádzkový čas stravovacích zariadení 
bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj 
jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.

Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú 
formu štúdia a odchod študentov z internátov.

Domovy sociálnych služieb a nemocnice 
by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v 
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.

Prehľad nových 
protipandemických opatrení

» red
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»KÚPIM Cz, JAWA, SIMSON, 
PIONIER alebo aj diely. 0949 
505 827

»Predám 3izb byt v Bidov-
ciach prerob. zatepl. balkón 
pivnica záhradka garáž 
zariadenie za 77500eur č.t. 
0918 934 999

»Kúpim vojenské veci šable, 
bodáky, dýky, uniformy od-
znaky a iné do r.1945 platím 
v hotovosti. 0940 740 451

»Kúpim doma tkané plátno 
hrubé, vrecia šatky sukne 
kroje maľované truhlice 
striebro obrazy a iné staro-
žitnosti 0909 117 320

»SYMPATICKÝ MUŽ 41/180 
HĽADÁ PRIATEĽKU. TEL. 0907 
112 595
»MILÝ MUŽ 41 HĽADÁ MILÚ 
ŽENU. TEL: 0907 112 595

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16
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X-VISION
JUŽNÁ TRIEDA 31
KOŠICE

50%
výpredaj

na všetok

LETNÝ
tovar

a mnoho iných akcií od 17.8.2020

OD Astoria pri Lidli
Po-Pi: 8-18  ¦  So: 8-13

34
-0

12
5-

2

VOLAJ IHNED:
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Bratislava • MZDA od 1.000€ • zabezpečené UBYTOVANIE • Školíme na VZV ZDARMA

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED

EURO    personal

pre Vodičov VZV
nástupný BONUS 200€

UPRATOVANIE
upratko@upratko.sk  ¦  0907 946 256
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP, ZĽAVY do 30%

ZĽAVY
do30%

zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi 

Dôchodcovia a ZŤP
zľava sa vypočíta podľa
odberu a množstva,
uplatnenie zľavy je 
potrebné nahlásiť vopred
pri zameraní technikovi 

DVERE / ŽALÚZIE  / SIEŤKY  / PARAPETY  / MONTÁŽ  / SERVIS
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 
145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie 
   zabezpečené

+420 603 450 207
Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanie
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3. októbra 1789  
vyhlásil George Washington prvý Deň 
vďakyvzdania.

Výročia a udalosti
5. októbra 1962 
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.

Výročia a udalosti

4. októbra 1865  
začala vo Viedni premávať prvá konská 
električka.

Výročia a udalosti
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

���������������
Haniska 385

044 57 Haniska
0911 396 362

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk
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- oddĺženie úverov

- zastavíme dražby

- zastavíme zrážky zo mzdy

0948 152 149
0908 984 147
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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

Viac info 
��������������������

0800 500 091
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